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Καμία αύξηση στις αντικειμενικές αξίες ζητούν φορείς της 
αγοράς και της εργασίας

Να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν 
αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι το πέρας της 
πανδημίας, αλλά

τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή 

της χώρας, ζητούν με κοινή διακήρυξή τους φορείς της αγοράς και της εργασίας.

Την κοινή διακήρυξη προς τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τους 
υπουργούς Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα και Ανάπτυξης κ. Αδωνι Γεωργιάδη, τον 
αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον υφυπουργό 
Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Στέλιο 
Πέτσα, υπογράφουν οι πρόεδροι των ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς, ΓΣΕΕ Ιωάννης 
Παναγόπουλος, ΓΣΕΒΕΕ Γεώργιος Καββαθάς,  Κτιρίων Δημήτριος 
Καψιμάλης, ΟΜΑΣΕ Άρτεμις Μαυράκη,  Γεώργιος Βλάχος και ΕΣΑ Σταύρος 
Καφούνης.

Αναλυτικά η κοινή διακήρυξη των φορέων:

"Αξιότιμε κύριε Πρωθυπoυργέ, κύριοι Υπουργοί

Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 
κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το Υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορονοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

κατασκευαστών
ΣΑΤΕ
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* Οι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά και 
τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

* Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές.

* Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.

* Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

* Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Όπως από το πρώτο διάγγελμά σας (11.3) ορθά επισημάνατε κε Πρόεδρε, η οικονομία 
μας δέχεται πλήγμα που ήταν αδύνατον να προβλεφθεί, γι΄αυτό και πρέπει να 
περιοριστούν με κάθε τρόπο οι συνέπειές του, μέσω της στήριξης της κοινωνίας και των 
πληττόμενων κλάδων της οικονομίας μας με τα κατάλληλα μέτρα για κάθε τομέα.

Όμως είναι προφανές ότι και η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη 
περιουσία γενικότερα είναι από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που 
πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και η τύχη τους αφορά όλους μας! Θα ήταν συνεπώς 
παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το ΥΠΟΙΚ να προχωρήσει σε αυξήσεις 
αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι μισθώσεις και οι 

 και ανακαινίσεις/αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι ενοικιαστές-χρήστες 
των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με σημαντικότατους 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον!

Γι΄αυτό, κε Πρόεδρε, κοι Υπουργοί, και ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί 
το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας 
ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας”!

κατασκευές
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Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Οι Πρόεδροι

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΜΙΔΑ): Στράτος 
Παραδιάς

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΣΕΕ): Ιωάννης Παναγόπουλος

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜ. ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΒΕΕ): 
Γεώργιος Καββαθάς

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΚΤΙΡΙΩΝ & ΟΙΚΟΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: 
Δημ. Καψιμάλης

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΜΑΣΕ): Άρτεμις 
Μαυράκη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ( ): Γεώργιος Βλάχος

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΑ): Σταύρος Καφούνης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΣΑΤΕ
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Φορείς της αγοράς: Να μην αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες 
ακινήτων

Οι φορείς της αγοράς και της εργασίας ζητούν σε αυτή 
τη φάση να μην υπάρξει αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

«Ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε 
περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, 
να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη 
ισχύουν αντικειμενικές αξίες», αναφέρουν στην επιστολή τους προς την κυβέρνηση.

Αναλυτικά:

ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ & THΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ!!!

Προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα

Τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Αδωνι Γεωργιάδη

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

Τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Στέλιο Πέτσα

Ενταύθα Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2020

ΘΕΜΑ: Καμιά αύξηση στις αντικειμενικές αξίες μέχρι τέλους των συνεπειών της 
πανδημίας!

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπoυργέ, κύριοι Υπουργοί

Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 
κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
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ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το Υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορωνοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

*Oι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά και 
τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

*Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές.

*Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.

*Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

* Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Όπως από το πρώτο διάγγελμά σας (11.3) ορθά επισημάνατε κε Πρόεδρε, η οικονομία 
μας δέχεται πλήγμα που ήταν αδύνατον να προβλεφθεί, γι΄αυτό και πρέπει να 
περιοριστούν με κάθε τρόπο οι συνέπειές του, μέσω της στήριξης της κοινωνίας και των 
πληττόμενων κλάδων της οικονομίας μας με τα κατάλληλα μέτρα για κάθε τομέα.

Όμως είναι προφανές ότι και η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη 
περιουσία γενικότερα είναι από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που 
πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και η τύχη τους αφορά όλους μας! Θα ήταν συνεπώς 
παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το ΥΠΟΙΚ να προχωρήσει σε αυξήσεις 
αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι μισθώσεις και οι 

 και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι ενοικιαστές-χρήστες κατασκευές
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των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με σημαντικότατους 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον!

Γι΄αυτό, κε Πρόεδρε, κοι Υπουργοί, και ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί 
το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας 
ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Οι Πρόεδροι

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΜΙΔΑ) Στράτος 
Παραδιάς

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΣΕΕ) Ιωάννης Παναγόπουλος

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜ. ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΒΕΕ) 
Γεώργιος Καββαθάς

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΚΤΙΡΙΩΝ & ΟΙΚΟΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Δημ. Καψιμάλης

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΜΑΣΕ) Άρτεμις 
Μαυράκη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ( ) Γεώργιος Βλάχος

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΑ) Σταύρος Καφούνης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΣΑΤΕ
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www.inewsgr.com - 2020-12-07 14:52:18

Φορείς της αγοράς: Να μην αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες 
ακινήτων

ΠΟΜΙΔΑ, ΓΣΕΕ ΓΣΕΒΕΕ , ΟΜΑΣΕ,  ΕΣΑ και 
άλλοι φορείς της αγοράς απέστειλαν επιστολή στον πρωθυπουργό και το οικονομικό 
επιτελείο της κυβέρνησης.

Οι φορείς της αγοράς και της εργασίας ζητούν σε αυτή τη φάση να μην υπάρξει αύξηση 
των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

«Ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε 
περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, 
να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη 
ισχύουν αντικειμενικές αξίες», αναφέρουν στην επιστολή τους προς την κυβέρνηση. 
Αναλυτικά:

ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ & THΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ!!!

Προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα

Τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Αδωνι Γεωργιάδη

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

Τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Στέλιο Πέτσα

Ενταύθα Αθήνα , 7 Δεκεμβρίου 2020

ΘΕΜΑ: Καμιά αύξηση στις αντικειμενικές αξίες μέχρι τέλους των συνεπειών της 
πανδημίας!

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπoυργέ, κύριοι Υπουργοί

ΣΑΤΕ
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Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 
κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το Υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορωνοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε

λόγους:

*Oι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά και 
τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

*Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές.

*Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa , γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.

*Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

* Τέλος ο ΕΝΦΙΑ , και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Όπως από το πρώτο διάγγελμά σας (11.3) ορθά επισημάνατε κε Πρόεδρε, η οικονομία 
μας δέχεται πλήγμα που ήταν αδύνατον να προβλεφθεί, γι΄αυτό και πρέπει να 
περιοριστούν με κάθε τρόπο οι συνέπειές του, μέσω της στήριξης της κοινωνίας και των 
πληττόμενων κλάδων της οικονομίας μας με τα κατάλληλα μέτρα για κάθε τομέα.
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Όμως είναι προφανές ότι και η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη 
περιουσία γενικότερα είναι από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που 
πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και η τύχη τους αφορά όλους μας! Θα ήταν συνεπώς 
παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το ΥΠΟΙΚ να προχωρήσει σε αυξήσεις 
αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι μισθώσεις και οι 

 και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι ενοικιαστές-χρήστες 
των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με σημαντικότατους 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ , βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον!

Γι΄αυτό, κε Πρόεδρε, κοι Υπουργοί , και ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί 
το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας 
ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία

και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Οι Πρόεδροι

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΜΙΔΑ) Στράτος 
Παραδιάς

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΣΕΕ) Ιωάννης Παναγόπουλος

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜ. ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΒΕΕ) 
Γεώργιος Καββαθάς

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΚΤΙΡΙΩΝ & ΟΙΚΟΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Δημ. Καψιμάλης

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΜΑΣΕ) Άρτεμις 
Μαυράκη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ( ) Γεώργιος Βλάχος

κατασκευές

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΣΑΤΕ
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www.msn.com - 2020-12-07 14:55:29

Καμία αύξηση στις αντικειμενικές αξίες ζητούν φορείς της 
αγοράς και της εργασίας

Να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν 
αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι το πέρας της 
πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου 
ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, στην 
οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας, ζητούν 
με κοινή διακήρυξή τους φορείς της αγοράς και της 
εργασίας.

Την κοινή διακήρυξη προς τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τους 
υπουργούς Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα και Ανάπτυξης κ. Αδωνι Γεωργιάδη, τον 
αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον υφυπουργό 
Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Στέλιο 
Πέτσα, υπογράφουν οι πρόεδροι των ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς, ΓΣΕΕ Ιωάννης 
Παναγόπουλος, ΓΣΕΒΕΕ Γεώργιος Καββαθάς,  Κτιρίων Δημήτριος 
Καψιμάλης, ΟΜΑΣΕ Άρτεμις Μαυράκη,  Γεώργιος Βλάχος και ΕΣΑ Σταύρος 
Καφούνης.

Αναλυτικά η κοινή διακήρυξη των φορέων:

"Αξιότιμε κύριε Πρωθυπoυργέ, κύριοι Υπουργοί

Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 
κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το Υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορονοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

κατασκευαστών
ΣΑΤΕ
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%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82/ar-BB1bHwXQ

Θέματα: ΣΑΤΕ

* Οι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά και 
τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

* Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές.

* Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.

* Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

* Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Όπως από το πρώτο διάγγελμά σας (11.3) ορθά επισημάνατε κε Πρόεδρε, η οικονομία 
μας δέχεται πλήγμα που ήταν αδύνατον να προβλεφθεί, γι΄αυτό και πρέπει να 
περιοριστούν με κάθε τρόπο οι συνέπειές του, μέσω της στήριξης της κοινωνίας και των 
πληττόμενων κλάδων της οικονομίας μας με τα κατάλληλα μέτρα για κάθε τομέα.

Όμως είναι προφανές ότι και η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη 
περιουσία γενικότερα είναι από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που 
πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και η τύχη τους αφορά όλους μας! Θα ήταν συνεπώς 
παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το ΥΠΟΙΚ να προχωρήσει σε αυξήσεις 
αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι μισθώσεις και οι 

 και ανακαινίσεις/αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι ενοικιαστές-χρήστες 
των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με σημαντικότατους 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον!

Γι΄αυτό, κε Πρόεδρε, κοι Υπουργοί, και ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί 
το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας 
ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας”!

κατασκευές
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Φορείς αγοράς: Να μην αυξηθούν οι αντικειμενικές τιμές
«Ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί το 

σύστημα αντικειμενικών αξιών σε περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας ζητούμε, 
ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες», γράφουν στην 
κυβέρνηση.

Η επιστολή

Προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα

Τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Αδωνι Γεωργιάδη

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

Τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Στέλιο Πέτσα

Ενταύθα Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2020

ΘΕΜΑ: Καμιά αύξηση στις αντικειμενικές αξίες μέχρι τέλους των συνεπειών της 
πανδημίας!

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπoυργέ, κύριοι Υπουργοί

Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 
κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το Υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορωνοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
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εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

Oι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά και 
τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές.

Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.

Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Όπως από το πρώτο διάγγελμά σας (11.3) ορθά επισημάνατε κε Πρόεδρε, η οικονομία 
μας δέχεται πλήγμα που ήταν αδύνατον να προβλεφθεί, γι΄αυτό και πρέπει να 
περιοριστούν με κάθε τρόπο οι συνέπειές του, μέσω της στήριξης της κοινωνίας και των 
πληττόμενων κλάδων της οικονομίας μας με τα κατάλληλα μέτρα για κάθε τομέα.

Όμως είναι προφανές ότι και η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη 
περιουσία γενικότερα είναι από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που 
πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και η τύχη τους αφορά όλους μας! Θα ήταν συνεπώς 
παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το ΥΠΟΙΚ να προχωρήσει σε αυξήσεις 
αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι μισθώσεις και οι 

 και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι ενοικιαστές-χρήστες 
των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με σημαντικότατους 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον!

Γι΄αυτό, κε Πρόεδρε, κοι Υπουργοί, και ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί 
το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας 
ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 

κατασκευές
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προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Οι Πρόεδροι

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΜΙΔΑ) Στράτος 
Παραδιάς

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΣΕΕ) Ιωάννης Παναγόπουλος

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜ. ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΒΕΕ) 
Γεώργιος Καββαθάς

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΚΤΙΡΙΩΝ & ΟΙΚΟΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Δημ. Καψιμάλης

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΜΑΣΕ) Άρτεμις 
Μαυράκη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ( ) Γεώργιος Βλάχος

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΑ) Σταύρος Καφούνης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΣΑΤΕ
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Κοινή διακήρυξη 7 φορέων: Καμιά αύξηση στις αντικειμενικές 
αξίες μέχρι τέλους των συνεπειών της πανδημίας!

Να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν 
αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι το πέρας της 
πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου 
ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, στην 
οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του 
λαού μας! ζητούν με κοινή τους διακήρυξη επτά φορείς 

της αγοράς και της εργασίας, με ανοικτή επιστολή τους προς τους πρωθυπουργό, 
υπουργό Οικονομικών, υπουργό Ανάπτυξης, Αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, 
υφυπουργό Οικονομικών και κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπoυργέ, κύριοι υπουργοί

Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 
κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το Υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορωνοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

* Oι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά και 
τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

* Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις
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(Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά κατεδαφιστικές.

* Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.

* Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

* Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Όπως από το πρώτο διάγγελμά σας (11.3) ορθά επισημάνατε κε Πρόεδρε, η οικονομία 
μας δέχεται πλήγμα που ήταν αδύνατον να προβλεφθεί, γι΄αυτό και πρέπει να 
περιοριστούν με κάθε τρόπο οι συνέπειές του, μέσω της στήριξης της κοινωνίας και των 
πληττόμενων κλάδων της οικονομίας μας με τα κατάλληλα μέτρα για κάθε τομέα.

Όμως είναι προφανές ότι και η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη 
περιουσία γενικότερα είναι από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που 
πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και η τύχη τους αφορά όλους μας! Θα ήταν συνεπώς 
παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το ΥΠΟΙΚ να προχωρήσει σε αυξήσεις 
αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι μισθώσεις και οι 

 και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι ενοικιαστές-χρήστες 
των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με σημαντικότατους 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον!

Γι΄αυτό, κε Πρόεδρε, κοι Υπουργοί, και ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί 
το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας 
ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Οι Πρόεδροι

κατασκευές
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΜΙΔΑ)

Στράτος Παραδιάς

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΣΕΕ)

Ιωάννης Παναγόπουλος

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜ. ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΒΕΕ)

Γεώργιος Καββαθάς

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΚΤΙΡΙΩΝ & ΟΙΚΟΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δημ. Καψιμάλης

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΜΑΣΕ)

Άρτεμις Μαυράκη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ( )

Γεώργιος Βλάχος

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΑ)

Σταύρος Καφούνης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΣΑΤΕ
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Διακήρυξη φορέων προς την κυβέρνηση για «πάγωμα» των 
αντικειμενικών αξιών

Οι πρόεδροι επτά φορέων της κτηματαγοράς και της 
εργασίας ζήτησαν με κοινή τους διακήρυξη σήμερα από την κυβέρνηση

να παγώσει τις αντικειμενικές αξίες μέχρι τέλους των συνεπειών της πανδημίας.

Όπως αναφέρουν, πρέπει να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία προσαύξησης 
των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι το πέρας της 
πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, στην 
οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας.

Η διακήρυξη αναφέρει τα εξής:

«Προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα

Τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Αδωνι Γεωργιάδη

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

Τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Στέλιο Πέτσα

Ενταύθα

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2020

ΘΕΜΑ: Καμιά αύξηση στις αντικειμενικές αξίες μέχρι τέλους των συνεπειών της 
πανδημίας!

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπ o υργέ, κύριοι Υπουργοί, Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι 
ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων 
μισθώσεων και της Golden Visa για κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες 
τότε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να 
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δρομολογήσει τότε το Υπουργείο Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης 
αύξησης των τιμών ζώνης των αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορωνοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

* O ι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά 
και τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

* Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις

(Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά κατεδαφιστικές.

* Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.

* Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

* Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Όπως από το πρώτο διάγγελμά σας (11.3) ορθά επισημάνατε κε Πρόεδρε, η οικονομία 
μας δέχεται πλήγμα που ήταν αδύνατον να προβλεφθεί, γι΄αυτό και πρέπει να 
περιοριστούν με κάθε τρόπο οι συνέπειές του, μέσω της στήριξης της κοινωνίας και των 
πληττόμενων κλάδων της οικονομίας μας με τα κατάλληλα μέτρα για κάθε τομέα.

Όμως είναι προφανές ότι και η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη 
περιουσία γενικότερα είναι από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που 
πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και η τύχη τους αφορά όλους μας! Θα ήταν συνεπώς 
παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το ΥΠΟΙΚ να προχωρήσει σε αυξήσεις 
αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι μισθώσεις και οι 

 και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι ενοικιαστές-χρήστες κατασκευές
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των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με σημαντικότατους 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον!

Γι΄αυτό, κε Πρόεδρε, κοι Υπουργοί, και ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί 
το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας 
ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Οι Πρόεδροι

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΜΙΔΑ) Στράτος 
Παραδιάς

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΣΕΕ) Ιωάννης Παναγόπουλος

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜ. ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΒΕΕ) 
Γεώργιος Καββαθάς

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΚΤΙΡΙΩΝ & ΟΙΚΟΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Δημ. Καψιμάλης

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΜΑΣΕ) Άρτεμις 
Μαυράκη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ( ) Γεώργιος Βλάχος

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΑ)

Σταύρος Καφούνης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΣΑΤΕ
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Αντικειμενικές αξίες: Οι 5 λόγοι που επιβάλλουν να γίνουν 
μειώσεις

Ποιοι φορείς ζητούν να μην γίνουν αυξήσεις

Το ζήτημα των αντικειμενικών αξιών θέτουν στο 
τραπέζι φορείς της αγοράς και της εργασίας ζητώντας 
από την κυβέρνηση να μην γίνουν προσαυξήσεις 
τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες όχι 
μόνο μέχρι να τελειώσει η πανδημία αλλά μέχρι να 
ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, στην 

οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας, ενώ ταυτόχρονα επισημαίνουν και τους 5 
λόγους που επιβάλουν να γίνουν μειώσεις.

Την κοινή διακήρυξη προς τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τους 
υπουργούς Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα και Ανάπτυξης κ. Αδωνι Γεωργιάδη, τον 
αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον υφυπουργό 
Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Στέλιο 
Πέτσα, υπογράφουν οι πρόεδροι των ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς, ΓΣΕΕ Ιωάννης 
Παναγόπουλος, ΓΣΕΒΕΕ Γεώργιος Καββαθάς,  Κτιρίων Δημήτριος 
Καψιμάλης, ΟΜΑΣΕ Άρτεμις Μαυράκη,  Γεώργιος Βλάχος και ΕΣΑ Σταύρος 
Καφούνης.

Αναλυτικά η κοινή διακήρυξη των φορέων:

«Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 
κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το Υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Οι 5 λόγοι που επιβάλλονται μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορωνοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 

κατασκευαστών
ΣΑΤΕ
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εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

- Οι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά και 
τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

- Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές.

- Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.

- Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

- Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Όπως από το πρώτο διάγγελμά σας (11.3) ορθά επισημάνατε κε Πρόεδρε, η οικονομία 
μας δέχεται πλήγμα που ήταν αδύνατον να προβλεφθεί, γι΄ αυτό και πρέπει να 
περιοριστούν με κάθε τρόπο οι συνέπειές του, μέσω της στήριξης της κοινωνίας και των 
πληττόμενων κλάδων της οικονομίας μας με τα κατάλληλα μέτρα για κάθε τομέα.

Κτηματαγορά, οικοδομή και ιδιωτική ακίνητη περιουσία πλήττονται βαρύτατα

Όμως είναι προφανές ότι και η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη 
περιουσία γενικότερα είναι από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που 
πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και η τύχη τους αφορά όλους μας! Θα ήταν συνεπώς 
παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το ΥΠΟΙΚ να προχωρήσει σε αυξήσεις 
αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι μισθώσεις και οι 

 και ανακαινίσεις/αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι ενοικιαστές-χρήστες 
των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με σημαντικότατους 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον!

κατασκευές
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Γι΄ αυτό, κε Πρόεδρε, κοι Υπουργοί, και ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί 
το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας 
ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας!»

Ποιοι υπογράφουν την διακήρυξη

Την διακήρυξη υπογράφουν οι πρόεδροι των παρακάτω φορέων:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΜΙΔΑ): Στράτος 
Παραδιάς

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΣΕΕ): Ιωάννης Παναγόπουλος

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜ. ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΒΕΕ): 
Γεώργιος Καββαθάς

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΚΤΙΡΙΩΝ & ΟΙΚΟΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: 
Δημ. Καψιμάλης

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΜΑΣΕ): Άρτεμις 
Μαυράκη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ( ): Γεώργιος Βλάχος

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΑ): Σταύρος Καφούνης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΣΑΤΕ
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greece.shafaqna.com - 2020-12-07 15:50:39

Φορείς της αγοράς: Να μην αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες 
ακινήτων

ΠΟΜΙΔΑ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΟΜΑΣΕ, , ΕΣΑ και 
άλλοι φορείς της αγοράς απέστειλαν επιστολή στον πρωθυπουργό και το οικονομικό 
επιτελείο της κυβέρνησης.

Οι φορείς της αγοράς και της εργασίας ζητούν σε αυτή τη φάση να μην υπάρξει αύξηση 
των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. «Ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να 
επεκταθεί το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, 
σας ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και 
διαδικασία προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες», 
αναφέρουν στην επιστολή τους προς την κυβέρνηση. Αναλυτικά: ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ THΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ!!!

Προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα

Τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Αδωνι Γεωργιάδη

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

Τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Στέλιο Πέτσα

Ενταύθα Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2020

ΘΕΜΑ: Καμιά αύξηση στις αντικειμενικές αξίες μέχρι τέλους των συνεπειών της 
πανδημίας!

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπoυργέ, κύριοι Υπουργοί

Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 

ΣΑΤΕ
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κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το Υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορωνοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε

λόγους:

*Oι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά και 
τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

*Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές.

*Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.

*Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

* Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Όπως από το πρώτο διάγγελμά σας (11.3) ορθά επισημάνατε κε Πρόεδρε, η οικονομία 
μας δέχεται πλήγμα που ήταν αδύνατον να προβλεφθεί, γι΄αυτό και πρέπει να 
περιοριστούν με κάθε τρόπο οι συνέπειές του, μέσω της στήριξης της κοινωνίας και των 
πληττόμενων κλάδων της οικονομίας μας με τα κατάλληλα μέτρα για κάθε τομέα.

Όμως είναι προφανές ότι και η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη 
περιουσία γενικότερα είναι από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που 
πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και η τύχη τους αφορά όλους μας! Θα ήταν συνεπώς 
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παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το ΥΠΟΙΚ να προχωρήσει σε αυξήσεις 
αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι μισθώσεις και οι 

 και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι ενοικιαστές-χρήστες 
των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με σημαντικότατους 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον!

Γι΄αυτό, κε Πρόεδρε, κοι Υπουργοί, και ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί 
το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας 
ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία

και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Οι Πρόεδροι

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΜΙΔΑ) Στράτος 
Παραδιάς

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΣΕΕ) Ιωάννης Παναγόπουλος

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜ. ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΒΕΕ) 
Γεώργιος Καββαθάς

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Δημ. Καψιμάλης

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΜΑΣΕ) Άρτεμις 
Μαυράκη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ( ) Γεώργιος Βλάχος

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΑ) Σταύρος Καφούνης 
ΑγοράΦΟΡΕΙΣΚυβέρνησηΜητσοτακηςεπιστολήαντικειμενικές αξίες

Hashtags: | | | | | |

κατασκευές

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΣΑΤΕ
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Καμία αύξηση στις αντικειμενικές αξίες ζητούν φορείς της 
αγοράς και της εργασίας Capital.gr Ανακοινώσεις Συλλόγων - 
Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά. ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ THΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΜΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ!!! 
Προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη Τον Υπουργό 
Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα Τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. 
Αδωνι Γεωργιάδη Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. 
Θεόδωρο Σκυλακάκη Τον Υφυπουργό...

Να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν 
αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι το πέρας της 
πανδημίας, αλλά

τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή 
της χώρας, ζητούν με κοινή διακήρυξή τους φορείς της 
αγοράς και της εργασίας. Την κοινή διακήρυξη προς 
τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τους 
υπουργούς Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα και 
Ανάπτυξης κ. Αδωνι Γεωργιάδη, τον αναπληρωτή 
υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον 

υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο 
κ. Στέλιο Πέτσα, υπογράφουν οι πρόεδροι των ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς, ΓΣΕΕ 
Ιωάννης Παναγόπουλος, ΓΣΕΒΕΕ Γεώργιος Καββαθάς,  Κτιρίων 
Δημήτριος Καψιμάλης, ΟΜΑΣΕ Άρτεμις Μαυράκη,  Γεώργιος Βλάχος και ΕΣΑ 
Σταύρος Καφούνης. Αναλυτικά η κοινή διακήρυξη των φορέων: "Αξιότιμε κύριε 
Πρωθυπoυργέ, κύριοι Υπουργοί Μέχρι τις...

κατασκευαστών
ΣΑΤΕ
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Ξεσηκώνονται οι φορείς της αγοράς απέναντι στον 
παραλογισμό: Καμία αύξηση στις αντικειμενικές αξίες των 
ακινήτων

Με κοινή τους επιστολή προς τον πρωθυπουργό και 
τους αρμόδιους υπουργούς, η ΠΟΜΙΔΑ, η ΓΣΕΕ, η ΓΣΕΒΕΕ, η Ομοσπονδία 

 Κτιρίων & Οικοδομών Επιχ. Ελλάδος, η ΟΜΑΣΕ, ο  κι ο ΕΣΑ 
ζητούν να μη γίνει καμία αύξηση των αντικειμενικών αξιών στον αστικό ιστό, ο οποίος 
φέρει άδικα και ανισομερώς όλα τα αντίστοιχα φορολογικά βάρη.

Αντίθετα δηλώνουν θετικοί στην επέκταση του συστήματος αντικειμενικών αξιών σε 
περιοχές που μέχρι σήμερα δεν εφαρμόζεται.

ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ & THΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ!!!

Προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα

Τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Αδωνι Γεωργιάδη

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

Τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Στέλιο Πέτσα

Ενταύθα Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2020

ΘΕΜΑ: Καμιά αύξηση στις αντικειμενικές αξίες μέχρι τέλους των συνεπειών της 
πανδημίας!

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπoυργέ, κύριοι Υπουργοί

Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 

κατασκευαστών ΣΑΤΕ
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κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το Υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορωνοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

*Oι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά και 
τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

*Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές.

*Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.

*Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

* Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Όπως από το πρώτο διάγγελμά σας (11.3) ορθά επισημάνατε κε Πρόεδρε, η οικονομία 
μας δέχεται πλήγμα που ήταν αδύνατον να προβλεφθεί, γι΄αυτό και πρέπει να 
περιοριστούν με κάθε τρόπο οι συνέπειές του, μέσω της στήριξης της κοινωνίας και των 
πληττόμενων κλάδων της οικονομίας μας με τα κατάλληλα μέτρα για κάθε τομέα.

Όμως είναι προφανές ότι και η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη 
περιουσία γενικότερα είναι από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που 
πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και η τύχη τους αφορά όλους μας! Θα ήταν συνεπώς 
παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το ΥΠΟΙΚ να προχωρήσει σε αυξήσεις 
αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι μισθώσεις και οι 
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 και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι ενοικιαστές-χρήστες 
των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με σημαντικότατους 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον!

Γι΄αυτό, κε Πρόεδρε, κοι Υπουργοί, και ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί 
το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας 
ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Οι Πρόεδροι

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΜΙΔΑ) Στράτος 
Παραδιάς

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΣΕΕ) Ιωάννης Παναγόπουλος

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜ. ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΒΕΕ) 
Γεώργιος Καββαθάς

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΚΤΙΡΙΩΝ & ΟΙΚΟΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Δημ. Καψιμάλης

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΜΑΣΕ) Άρτεμις 
Μαυράκη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ( ) Γεώργιος Βλάχος

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΑ) Σταύρος Καφούνης

κατασκευές

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΣΑΤΕ
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Φορείς της αγοράς: Να μην αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες 
ακινήτων

ΠΟΜΙΔΑ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΟΜΑΣΕ, , ΕΣΑ και 
άλλοι φορείς της αγοράς απέστειλαν επιστολή στον 
πρωθυπουργό και το οικονομικό επιτελείο της 
κυβέρνησης. Οι φορείς της αγοράς και της εργασίας 
ζητούν σε αυτή τη φάση να μην υπάρξει αύξηση των 

αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. «Ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί το 
σύστημα αντικειμενικών αξιών σε περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας ζητούμε, 
ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες», αναφέρουν 
στην επιστολή τους προς την κυβέρνηση. Αναλυτικά: ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ & THΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 
ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ!

!!Προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο ΜητσοτάκηΤον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο 
ΣταικούραΤον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Αδωνι ΓεωργιάδηΤον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών κ. Θεόδωρο ΣκυλακάκηΤον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο 
ΒεσυρόπουλοΤον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Στέλιο ΠέτσαΕνταύθα Αθήνα, 7 
Δεκεμβρίου 2020ΘΕΜΑ: Καμιά αύξηση στις αντικειμενικές αξίες μέχρι τέλους των 
συνεπειών της πανδημίας!Αξιότιμε κύριε Πρωθυπoυργέ, κύριοι ΥπουργοίΜέχρι τις 
αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και ειδικότερα του 
τουρισμού, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για κατοίκους τρίτων 
χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το Υπουργείο Οικονομικών μια 
διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των αστικών (εντός 
σχεδίου) ακινήτων της χώρας.Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει 
δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση 
του κορωνοϊού, και από τις ιδιαίτερα δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν 
ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές 
αξίες των αστικών ακινήτων είναι σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής 
πέντελόγους:*Oι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα 
ακίνητα αυτά και τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό 
προορισμό.*Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις 
βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι 

ΣΑΤΕ
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κυριολεκτικά κατεδαφιστικές.*Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για 
επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί 
ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε άλλες χώρες.*Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, 
και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι πλέον αναιμικές, λόγω και της 
γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της χώρας μας.* Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και 
κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον περιουσίας, αλλά και 
οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα λειτουργούν δημευτικά 
στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.Όπως από το πρώτο διάγγελμά σας (11.3) ορθά 
επισημάνατε κε Πρόεδρε, η οικονομία μας δέχεται πλήγμα που ήταν αδύνατον να 
προβλεφθεί, γι΄αυτό και πρέπει να περιοριστούν με κάθε τρόπο οι συνέπειές του, μέσω 
της στήριξης της κοινωνίας και των πληττόμενων κλάδων της οικονομίας μας με τα 
κατάλληλα μέτρα για κάθε τομέα.Όμως είναι προφανές ότι και η κτηματαγορά, η 
οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη περιουσία γενικότερα είναι από τους κεντρικούς 
πυλώνες της οικονομίας που πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και η τύχη τους αφορά 
όλους μας! Θα ήταν συνεπώς παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το ΥΠΟΙΚ να 
προχωρήσει σε αυξήσεις αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών 
ακινήτων, οι μισθώσεις και οι  και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά 
και οι ενοικιαστές-χρήστες των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με 
σημαντικότατους πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε 
προϋποθέσεις και εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον!Γι΄αυτό, κε Πρόεδρε, 
κοι Υπουργοί, και ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί το σύστημα 
αντικειμενικών αξιών σε περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας ζητούμε, ως μέτρο 
στήριξης του τομέα μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία προσαύξησης των 
τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι το πέρας της 
πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, στην 
οικονομίακαι στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας! Με ιδιαίτερη εκτίμησηΟι 
ΠρόεδροιΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΜΙΔΑ) 
Στράτος Παραδιάς ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΣΕΕ) Ιωάννης 
Παναγόπουλος ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜ. ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
(ΓΣΕΒΕΕ) Γεώργιος Καββαθάς ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΚΤΙΡΙΩΝ & 
ΟΙΚΟΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Δημ. ΚαψιμάληςΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΜΑΣΕ) Άρτεμις ΜαυράκηΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ( ) Γεώργιος ΒλάχοςΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΑ) Σταύρος Καφούνης 
ΑγοράΦΟΡΕΙΣΚυβέρνησηΜητσοτακηςεπιστολήαντικειμενικές αξίες

κατασκευές
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Κοινή διακήρυξη των φορέων της αγοράς &amp; της εργασίας: 
Καμία αύξηση στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων!

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών συνυπέγραψε κοινή 
διακήρυξη των φορέων της αγοράς & της εργασίας, 
ζητώντας να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν 
αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι το πέρας της 
πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου 
ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, στην 

οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας!

Η κοινή διακήρυξη των φορέων απεστάλη με επιστολή στον Πρωθυπουργό και στους 
αρμόδιους Υπουργούς.

Ακολουθεί η επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπoυργέ, κύριοι Υπουργοί

Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 
κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το Υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορωνοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

*Oι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά και 
τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.
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*Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές.

*Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.

*Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Όπως από το πρώτο διάγγελμά σας (11.3) ορθά επισημάνατε κε Πρόεδρε, η οικονομία 
μας δέχεται πλήγμα που ήταν αδύνατον να προβλεφθεί, γι΄αυτό και πρέπει να 
περιοριστούν με κάθε τρόπο οι συνέπειές του, μέσω της στήριξης της κοινωνίας και των 
πληττόμενων κλάδων της οικονομίας μας με τα κατάλληλα μέτρα για κάθε τομέα.

Όμως είναι προφανές ότι και η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη 
περιουσία γενικότερα είναι από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που 
πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και η τύχη τους αφορά όλους μας! Θα ήταν συνεπώς 
παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το ΥΠΟΙΚ να προχωρήσει σε αυξήσεις 
αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι μισθώσεις και οι 

 και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι ενοικιαστές-χρήστες 
των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με σημαντικότατους 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον!

Γι΄αυτό, κε Πρόεδρε, κοι Υπουργοί, και ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί 
το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας 
ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

κατασκευές
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Οι Πρόεδροι

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΜΙΔΑ) Στράτος 
Παραδιάς

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΣΕΕ) Ιωάννης Παναγόπουλος

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜ. ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΒΕΕ) 
Γεώργιος Καββαθάς

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΚΤΙΡΙΩΝ & ΟΙΚΟΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Δημ. Καψιμάλης

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΜΑΣΕ) Άρτεμις 
Μαυράκη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ( ) Γεώργιος Βλάχος

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΑ) Σταύρος Καφούνης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΣΑΤΕ
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www.inewsgr.com - 2020-12-07 17:42:56

ΕΣΑ: Καμία αύξηση στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων
Κοινή διακήρυξη των φορέων της αγοράς & της 

εργασίας για να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία προσαύξησης των τιμών 
ζώνης.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών συνυπέγραψε κοινή διακήρυξη των φορέων της 
αγοράς & της εργασίας, ζητώντας να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας!

Η κοινή διακήρυξη των φορέων απεστάλη με επιστολή στον Πρωθυπουργό και στους 
αρμόδιους Υπουργούς. Ακολουθεί η επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπoυργέ, κύριοι Υπουργοί

Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 
κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το Υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορωνοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

*Oι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά και 
τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

*Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές.
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*Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa , γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.

*Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

* Τέλος ο ΕΝΦΙΑ , και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Όπως από το πρώτο διάγγελμά σας (11.3) ορθά επισημάνατε κε Πρόεδρε, η οικονομία 
μας δέχεται πλήγμα που ήταν αδύνατον να προβλεφθεί, γι΄αυτό και πρέπει να 
περιοριστούν με κάθε τρόπο οι συνέπειές του, μέσω της στήριξης της κοινωνίας και των 
πληττόμενων κλάδων της οικονομίας μας με τα κατάλληλα μέτρα για κάθε τομέα.

Όμως είναι προφανές ότι και η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη 
περιουσία γενικότερα είναι από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που 
πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και η τύχη τους αφορά όλους μας! Θα ήταν συνεπώς 
παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το ΥΠΟΙΚ να προχωρήσει σε αυξήσεις 
αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι μισθώσεις και οι 

 και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι ενοικιαστές-χρήστες 
των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με σημαντικότατους 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ , βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον!

Γι΄αυτό, κε Πρόεδρε, κοι Υπουργοί , και ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί 
το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας 
ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Οι Πρόεδροι

κατασκευές
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΜΙΔΑ) Στράτος 
Παραδιάς

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΣΕΕ) Ιωάννης Παναγόπουλος

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜ. ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΒΕΕ) 
Γεώργιος Καββαθάς

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΚΤΙΡΙΩΝ & ΟΙΚΟΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Δημ. Καψιμάλης

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΜΑΣΕ) Άρτεμις 
Μαυράκη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ( ) Γεώργιος Βλάχος 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΑ) Σταύρος Καφούνης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΣΑΤΕ
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Αντικειμενικές αξίες ακινήτων: Κοινό μέτωπο φορέων για το 
«πάγωμά» τους

Την εγκατάληψη κάθε σκέψης για προσαύξηση των 
τιμών ζώνης όχι μόνο μέχρι το πέρας της πανδημίας αλλά μέχρι και την ομαλοποίηση 
της αγοράς ζητούν φορείς της αγοράς και της εργασίας

Να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη 
ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον 
μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική 
ζωή της χώρας, ζητούν με κοινή διακήρυξή τους φορείς της αγοράς και της εργασίας.

Την κοινή διακήρυξη προς τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τους 
υπουργούς Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα και Ανάπτυξης κ. Αδωνι Γεωργιάδη, τον 
αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον υφυπουργό 
Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Στέλιο 
Πέτσα, υπογράφουν οι πρόεδροι των ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς, ΓΣΕΕ Ιωάννης 
Παναγόπουλος, ΓΣΕΒΕΕ Γεώργιος Καββαθάς,  Κτιρίων Δημήτριος 
Καψιμάλης, ΟΜΑΣΕ Άρτεμις Μαυράκη,  Γεώργιος Βλάχος και ΕΣΑ Σταύρος 
Καφούνης.

Αναλυτικά η κοινή διακήρυξη των φορέων:

«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπoυργέ, κύριοι Υπουργοί

Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 
κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το Υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορονοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

κατασκευαστών
ΣΑΤΕ
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* Οι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά και 
τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

* Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές.

* Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.

* Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

* Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Όπως από το πρώτο διάγγελμά σας (11.3) ορθά επισημάνατε κε Πρόεδρε, η οικονομία 
μας δέχεται πλήγμα που ήταν αδύνατον να προβλεφθεί, γι΄αυτό και πρέπει να 
περιοριστούν με κάθε τρόπο οι συνέπειές του, μέσω της στήριξης της κοινωνίας και των 
πληττόμενων κλάδων της οικονομίας μας με τα κατάλληλα μέτρα για κάθε τομέα.

Όμως είναι προφανές ότι και η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη 
περιουσία γενικότερα είναι από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που 
πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και η τύχη τους αφορά όλους μας! Θα ήταν συνεπώς 
παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το ΥΠΟΙΚ να προχωρήσει σε αυξήσεις 
αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι μισθώσεις και οι 

 και ανακαινίσεις/αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι ενοικιαστές-χρήστες 
των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με σημαντικότατους 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον!

ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε 
περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, 
να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη 
ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον 
μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική 
ζωή της χώρας και του λαού μας»!
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Φορείς αγοράς-εργασίας: Καμία αύξηση στις αντικειμενικές 
αξίες των ακινήτων

Κοινή διακήρυξη συνυπέγραψαν φορείς της αγοράς 
και της εργασίας, ζητώντας να εγκαταλειφθεί κάθε 
σκέψη και διαδικασία προσαύξησης των τιμών ζώνης 
όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις 
ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, στην 
οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας.

Η κοινή αυτή διακήρυξη των φορέων απεστάλη στον πρωθυπουργό και στους 
αρμόδιους υπουργούς.

Αναλυτικά, η επιστολή τους έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπoυργέ, κύριοι Υπουργοί

Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 
κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το Υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορωνοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

* Oι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά και 
τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

* Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές.
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* Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.

* Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

* Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Όπως από το πρώτο διάγγελμά σας (11.3) ορθά επισημάνατε κε Πρόεδρε, η οικονομία 
μας δέχεται πλήγμα που ήταν αδύνατον να προβλεφθεί, γι΄αυτό και πρέπει να 
περιοριστούν με κάθε τρόπο οι συνέπειές του, μέσω της στήριξης της κοινωνίας και των 
πληττόμενων κλάδων της οικονομίας μας με τα κατάλληλα μέτρα για κάθε τομέα.

Όμως είναι προφανές ότι και η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη 
περιουσία γενικότερα είναι από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που 
πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και η τύχη τους αφορά όλους μας! Θα ήταν συνεπώς 
παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το ΥΠΟΙΚ να προχωρήσει σε αυξήσεις 
αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι μισθώσεις και οι 

 και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι ενοικιαστές-χρήστες 
των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με σημαντικότατους 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον!

Γι' αυτό, κε Πρόεδρε, κοι Υπουργοί, και ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί 
το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας 
ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας!» 
καταλήγουν στην επιστολή τους οι πρόεδροι των ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, ΓΣΕΕ 
Γιάννης Παναγόπουλος, ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, Ομοσπονδίας  
Κτιρίων & Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδος Δημήτρης Καψιμάλης, Ομοσπονδίας 
Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος (ΟΜΑΣΕ) Άρτεμις Μαυράκη, 

) Γιώργος Βλάχος και Εμπορικού Συλλόγου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ
Αθηνών (ΕΣΑ) Σταύρος Καφούνης.

κατασκευές

κατασκευαστών

Πανελληνίου 
Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ
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ΕΣΑ: Καμία αύξηση στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων
Κοινή επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών 

στον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών & Ανάπτυξης.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών συνυπέγραψε κοινή διακήρυξη των φορέων της 
αγοράς και της εργασίας, ζητώντας «να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού».

Ακολουθεί η επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπoυργέ, κύριοι Υπουργοί

Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 
κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το Υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορωνοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

Oι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά και 
τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές.

Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.
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Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Όπως από το πρώτο διάγγελμά σας (11.3) ορθά επισημάνατε κε Πρόεδρε, η οικονομία 
μας δέχεται πλήγμα που ήταν αδύνατον να προβλεφθεί, γι΄αυτό και πρέπει να 
περιοριστούν με κάθε τρόπο οι συνέπειές του, μέσω της στήριξης της κοινωνίας και των 
πληττόμενων κλάδων της οικονομίας μας με τα κατάλληλα μέτρα για κάθε τομέα.

Όμως είναι προφανές ότι και η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη 
περιουσία γενικότερα είναι από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που 
πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και η τύχη τους αφορά όλους μας! Θα ήταν συνεπώς 
παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το ΥΠΟΙΚ να προχωρήσει σε αυξήσεις 
αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι μισθώσεις και οι 

 και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι ενοικιαστές-χρήστες 
των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με σημαντικότατους 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον!

Γι΄αυτό, κε Πρόεδρε, κοι Υπουργοί, και ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί 
το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας 
ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, Οι Πρόεδροι: Στράτος Παραδιάς (ΠΟΜΙΔΑ), Ιωάννης 
Παναγόπουλος (ΓΣΕΕ), Γεώργιος Καββαθάς (ΓΣΕΒΕΕ), Άρτεμις Μαυράκη (ΟΜΑΣΕ), 
Γεώργιος Βλάχος ( ), Σταύρος Καφούνης (ΕΣΑ) & Δημ. Καψιμάλης (Ομοσπονδία 

 Κτίριων & Οικοδ. Επιχειρήσεων Ελλάδος).

κατασκευές

ΣΑΤΕ
κατασκευαστών
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“Πάγωμα” στις αντικειμενικές αξίες ζητούν φορείς της αγοράς 
και η ΓΣΕΕ

Κοινή διακήρυξη συνυπέγραψαν έξι φορείς της αγοράς 
και η ΓΣΕΕ, ζητώντας από την κυβέρνηση να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης, όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας.

Στην κοινή διακήρυξη η οποία απεστάλη στον πρωθυπουργό και στους αρμόδιους 
υπουργούς, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 
κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορονοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

– Oι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά 
και τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

– Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές.

– Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.
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– Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

– Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη περιουσία γενικότερα είναι από τους 
κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και θα ήταν 
συνεπώς παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει 
σε αυξήσεις αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι 
μισθώσεις και οι  και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι 
ενοικιαστές-χρήστες των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον.

«Δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε 
περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, αλλά ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα 
μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου 
ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι το πέρας της πανδημίας, αλλά 
τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, στην οικονομία και 
στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας», όπως σημειώνεται στην σχετική 
επιστολή.

Την διακήρυξη υπογράφουν η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων 
(ΠΟΜΙΔΑ), η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), η Γενική 
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η 
Ομοσπονδία  Κτιρίων και Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, η 
Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος (ΟΜΑΣΕ), ο 
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Καμία αύξηση στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων ζητούν 
φορείς της αγοράς και η ΓΣΕΕ

Κοινή διακήρυξη συνυπέγραψαν έξι φορείς της αγοράς 
και η ΓΣΕΕ, ζητώντας από την κυβέρνηση να 
εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των

τιμών ζώνης, όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, 
όχι μόνο μέχρι το πέρας της πανδημίας, αλλά 

τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, στην οικονομία και 
στην κοινωνική ζωή της χώρας.

Στην κοινή διακήρυξη η οποία απεστάλη στον πρωθυπουργό και στους αρμόδιους 
υπουργούς, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 
κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορονοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

- Oι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά και 
τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

- Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές.
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- Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.

- Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

- Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη περιουσία γενικότερα είναι από τους 
κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και θα ήταν 
συνεπώς παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει 
σε αυξήσεις αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι 
μισθώσεις και οι  και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι 
ενοικιαστές-χρήστες των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον.

"Δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε 
περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, αλλά ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα 
μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου 
ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι το πέρας της πανδημίας, αλλά 
τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, στην οικονομία και 
στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας", όπως σημειώνεται στην σχετική 
επιστολή.

Την διακήρυξη υπογράφουν η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων 
(ΠΟΜΙΔΑ), η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), η Γενική 
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η 
Ομοσπονδία  Κτιρίων και Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, η 
Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος (ΟΜΑΣΕ), ο 
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“Πάγωμα” στις αντικειμενικές αξίες ζητούν φορείς της αγοράς 
και η ΓΣΕΕ

Κοινή διακήρυξη συνυπέγραψαν έξι φορείς της αγοράς 
και η ΓΣΕΕ , ζητώντας από την κυβέρνηση να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης

των τιμών ζώνης, όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι το πέρας της 
πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, στην 
οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας.

Στην κοινή διακήρυξη η οποία απεστάλη στον πρωθυπουργό και στους αρμόδιους 
υπουργούς, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 
κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας. Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που 
έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην κοινωνία και την οικονομία μας από την 
εξάπλωση του κορονοϊού, και από τις ιδιαίτερα δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά 
του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις 
αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για 
τους εξής πέντε λόγους:

– Oι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά 
και τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

– Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές.

– Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.
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– Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

– Τέλος ο ΕΝΦΙΑ , και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη περιουσία γενικότερα είναι από τους 
κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και θα ήταν 
συνεπώς παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει 
σε αυξήσεις αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι 
μισθώσεις και οι  και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι 
ενοικιαστές-χρήστες των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον.

«Δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε 
περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, αλλά ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα 
μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου 
ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι το πέρας της πανδημίας, αλλά 
τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, στην οικονομία και 
στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας», όπως σημειώνεται στην σχετική 
επιστολή.

Την διακήρυξη υπογράφουν η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων 
(ΠΟΜΙΔΑ), η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), η Γενική 
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η 
Ομοσπονδία  Κτιρίων και Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, η 
Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος (ΟΜΑΣΕ), ο 
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Καμία αύξηση στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων ζητούν 
φορείς της αγοράς και η ΓΣΕΕ

Κοινή διακήρυξη συνυπέγραψαν έξι φορείς της αγοράς 
και η ΓΣΕΕ, ζητώντας από την κυβέρνηση να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης

των τιμών ζώνης, όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι το πέρας της 
πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, στην 
οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας.

Στην κοινή διακήρυξη η οποία απεστάλη στον πρωθυπουργό και στους αρμόδιους 
υπουργούς, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 
κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορωνοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

- Oι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά και 
τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

- Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές.

- Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.
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- Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

- Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη περιουσία γενικότερα είναι από τους 
κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και θα ήταν 
συνεπώς παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει 
σε αυξήσεις αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι 
μισθώσεις και οι  και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι 
ενοικιαστές-χρήστες των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον.

"Δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε 
περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, αλλά ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα 
μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου 
ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι το πέρας της πανδημίας, αλλά 
τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, στην οικονομία και 
στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας", όπως σημειώνεται στην σχετική 
επιστολή.

Την διακήρυξη υπογράφουν η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων 
(ΠΟΜΙΔΑ), η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), η Γενική 
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η 
Ομοσπονδία  Κτιρίων και Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, η 
Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος (ΟΜΑΣΕ), ο 

) και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ).Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ

www.bankingnews.gr
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«Πάγωμα» των αντικειμενικών αξιών ζητούν έξι φορείς της 
αγοράς

Με κοινή τους διακήρυξη, την οποία έστειλαν στον 
πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς, έξι φορείς και η ΓΣΕΕ, αναπτύσσουν 5 
λόγους για να μην υπάρξει αύξηση των τιμών.

Κοινή διακήρυξη συνυπέγραψαν έξι φορείς της αγοράς και η ΓΣΕΕ , ζητώντας από την 
κυβέρνηση να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία προσαύξησης των τιμών 
ζώνης, όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι το πέρας της πανδημίας, 
αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, στην οικονομία 
και στην κοινωνική ζωή της χώρας.

Στην κοινή διακήρυξη η οποία απεστάλη στον πρωθυπουργό και στους αρμόδιους 
υπουργούς , μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους 
οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και ειδικότερα του τουρισμού, των 
βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα 
προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για 
να δρομολογήσει τότε το υπουργείο Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης 
αύξησης των τιμών ζώνης των αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορονοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

Oι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά και 
τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές.

Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.
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Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων , και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας , αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη περιουσία γενικότερα είναι από τους 
κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και θα ήταν 
συνεπώς παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει 
σε αυξήσεις αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι 
μισθώσεις και οι  και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι 
ενοικιαστές-χρήστες των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον.

« Δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε 
περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, αλλά ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα 
μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου 
ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι το πέρας της πανδημίας, αλλά 
τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, στην οικονομία και 
στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας », όπως σημειώνεται στην σχετική 
επιστολή.

Την διακήρυξη υπογράφουν η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων 
(ΠΟΜΙΔΑ), η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), η Γενική 
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η 
Ομοσπονδία  Κτιρίων και Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, η 
Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος (ΟΜΑΣΕ), ο 

) και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ).Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ
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Να μην αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων ζητούν 
έξι φορείς

Με κοινή τους διακήρυξη έξι φορείς της αγοράς και η 
ΓΣΕΕ, ζητούν από την κυβέρνηση να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης, όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας.

Την διακήρυξη υπογράφουν η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων 
(ΠΟΜΙΔΑ), η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), η Γενική 
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η 
Ομοσπονδία  Κτιρίων και Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, η 
Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος (ΟΜΑΣΕ), ο 

) και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ).Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπoυργέ, κύριοι Υπουργοί

Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 
κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το Υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορoνοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

* O ι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά 
και τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

* Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές.

κατασκευαστών
Πανελλήνιος 

Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών ( ΣΑΤΕΣΑΤΕ
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* Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.

* Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

* Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Όπως από το πρώτο διάγγελμά σας (11.3) ορθά επισημάνατε κε Πρόεδρε, η οικονομία 
μας δέχεται πλήγμα που ήταν αδύνατον να προβλεφθεί, γι΄αυτό και πρέπει να 
περιοριστούν με κάθε τρόπο οι συνέπειές του, μέσω της στήριξης της κοινωνίας και των 
πληττόμενων κλάδων της οικονομίας μας με τα κατάλληλα μέτρα για κάθε τομέα.

Όμως είναι προφανές ότι και η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη 
περιουσία γενικότερα είναι από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που 
πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και η τύχη τους αφορά όλους μας! Θα ήταν συνεπώς 
παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το ΥΠΟΙΚ να προχωρήσει σε αυξήσεις 
αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι μισθώσεις και οι 

 και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι ενοικιαστές-χρήστες 
των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με σημαντικότατους 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον!

Γι΄αυτό, κε Πρόεδρε, κοι Υπουργοί, και ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί 
το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας 
ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Οι Πρόεδροι

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΜΙΔΑ)
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Να μην αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων ζητούν 
έξι φορείς

Με κοινή τους διακήρυξη έξι φορείς της αγοράς και η 
ΓΣΕΕ , ζητούν από την κυβέρνηση να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών

ζώνης, όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι το πέρας της πανδημίας, 
αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, στην οικονομία 
και στην κοινωνική ζωή της χώρας.

Την διακήρυξη υπογράφουν η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων 
(ΠΟΜΙΔΑ), η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), η Γενική 
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων

Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η Ομοσπονδία  Κτιρίων και Οικοδομικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδος, η Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος 
(ΟΜΑΣΕ), ο ) και ο Εμπορικός 
Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ). Αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπoυργέ, κύριοι Υπουργοί

Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 
κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το Υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορoνοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

*Oι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά και 
τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

κατασκευαστών

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών ( ΣΑΤΕΣΑΤΕ
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*Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές.

*Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.

*Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

* Τέλος ο ΕΝΦΙΑ , και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Όπως από το πρώτο διάγγελμά σας (11.3) ορθά επισημάνατε κε Πρόεδρε, η οικονομία 
μας δέχεται πλήγμα που ήταν αδύνατον να προβλεφθεί, γι΄αυτό και πρέπει να 
περιοριστούν με κάθε τρόπο οι συνέπειές του, μέσω της στήριξης της κοινωνίας και των 
πληττόμενων κλάδων της οικονομίας μας με τα κατάλληλα μέτρα για κάθε τομέα.

Όμως είναι προφανές ότι και η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη 
περιουσία γενικότερα είναι από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που 
πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και η τύχη τους αφορά όλους μας! Θα ήταν συνεπώς 
παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το ΥΠΟΙΚ να προχωρήσει σε αυξήσεις 
αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι μισθώσεις και οι 

 και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι ενοικιαστές-χρήστες 
των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με σημαντικότατους 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ , βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον!

Γι΄αυτό, κε Πρόεδρε, κοι Υπουργοί , και ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί 
το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας 
ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

κατασκευές
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Φορείς αγοράς: Καμία αύξηση στις αντικειμενικές αξίες των 
ακινήτων

Κοινή διακήρυξη συνυπέγραψαν έξι φορείς της αγοράς 
και η ΓΣΕΕ, ζητώντας από την κυβέρνηση να 
εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των

τιμών ζώνης, όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, 
όχι μόνο μέχρι το πέρας της πανδημίας, αλλά 
τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 

στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας.

Στην κοινή διακήρυξη η οποία απεστάλη στον πρωθυπουργό και στους αρμόδιους 
υπουργούς, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 
κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορονοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

Oι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά και 
τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές.
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Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.

Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη περιουσία γενικότερα είναι από τους 
κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και θα ήταν 
συνεπώς παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει 
σε αυξήσεις αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι 
μισθώσεις και οι  και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι 
ενοικιαστές-χρήστες των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον.

«Δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε 
περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, αλλά ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα 
μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου 
ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι το πέρας της πανδημίας, αλλά 
τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, στην οικονομία και 
στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας», όπως σημειώνεται στην σχετική 
επιστολή.

Την διακήρυξη υπογράφουν η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων 
(ΠΟΜΙΔΑ), η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), η Γενική 
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η 
Ομοσπονδία  Κτιρίων και Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, η 
Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος (ΟΜΑΣΕ), ο 

) και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ).Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ

κατασκευές

κατασκευαστών
Πανελλήνιος 

Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ
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Να μην αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων ζητούν 
έξι φορείς

Με κοινή τους διακήρυξη έξι φορείς της αγοράς και η 
ΓΣΕΕ, ζητούν από την κυβέρνηση να εγκαταλειφθεί 
κάθε σκέψη και διαδικασία προσαύξησης των τιμών

ζώνης, όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι 
μόνο μέχρι το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον 
μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, 

στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας.

Την διακήρυξη υπογράφουν η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων 
(ΠΟΜΙΔΑ), η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), η Γενική 
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η 
Ομοσπονδία  Κτιρίων και Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, η 
Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος (ΟΜΑΣΕ), ο Πανελλήνιος 
Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών ( ) και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ).

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπoυργέ, κύριοι Υπουργοί

Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού , των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 
κατοίκους τρίτων χωρών , ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το Υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορoνοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

O ι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά και 
τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

κατασκευαστών

ΣΑΤΕ
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Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές

Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί , 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.

Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Όπως από το πρώτο διάγγελμά σας (11.3) ορθά επισημάνατε κε Πρόεδρε, η οικονομία 
μας δέχεται πλήγμα που ήταν αδύνατον να προβλεφθεί , γι΄αυτό και πρέπει να 
περιοριστούν με κάθε τρόπο οι συνέπειές του, μέσω της στήριξης της κοινωνίας και των 
πληττόμενων κλάδων της οικονομίας μας με τα κατάλληλα μέτρα για κάθε τομέα.

Όμως είναι προφανές ότι και η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη 
περιουσία γενικότερα είναι από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που 
πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και η τύχη τους αφορά όλους μας! Θα ήταν συνεπώς 
παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το ΥΠΟΙΚ να προχωρήσει σε αυξήσεις 
αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι μισθώσεις και οι 

 και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι ενοικιαστές-χρήστες 
των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με σημαντικότατους 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον!

Γι΄αυτό, κε Πρόεδρε, κοι Υπουργοί, και ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί 
το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας 
ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

κατασκευές
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Να μην αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων ζητούν 
έξι φορείς

Με κοινή τους διακήρυξη έξι φορείς της αγοράς και η 
ΓΣΕΕ, ζητούν από την κυβέρνηση να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης, όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας.

Την διακήρυξη υπογράφουν η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων 
(ΠΟΜΙΔΑ), η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), η Γενική 
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η 
Ομοσπονδία  Κτιρίων και Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, η 
Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος (ΟΜΑΣΕ), ο Πανελλήνιος 
Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών ( ) και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ).

Αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπoυργέ, κύριοι Υπουργοί

Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 
κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το Υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορoνοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

*Oι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά και 
τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

κατασκευαστών

ΣΑΤΕ
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*Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές.

*Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.

*Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

* Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Όπως από το πρώτο διάγγελμά σας (11.3) ορθά επισημάνατε κε Πρόεδρε, η οικονομία 
μας δέχεται πλήγμα που ήταν αδύνατον να προβλεφθεί, γι΄αυτό και πρέπει να 
περιοριστούν με κάθε τρόπο οι συνέπειές του, μέσω της στήριξης της κοινωνίας και των 
πληττόμενων κλάδων της οικονομίας μας με τα κατάλληλα μέτρα για κάθε τομέα.

Όμως είναι προφανές ότι και η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη 
περιουσία γενικότερα είναι από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που 
πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και η τύχη τους αφορά όλους μας! Θα ήταν συνεπώς 
παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το ΥΠΟΙΚ να προχωρήσει σε αυξήσεις 
αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι μισθώσεις και οι 

 και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι ενοικιαστές-χρήστες 
των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με σημαντικότατους 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον!

Γι΄αυτό, κε Πρόεδρε, κοι Υπουργοί, και ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί 
το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας 
ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

κατασκευές
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Καμία αύξηση στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων ζητούν με 
κοινή διακήρυξη έξι φορείς της αγοράς

Κοινή διακήρυξη συνυπέγραψαν έξι φορείς της αγοράς 
και η ΓΣΕΕ, ζητώντας από την κυβέρνηση να 
εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των

τιμών ζώνης, όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, 
όχι μόνο μέχρι το πέρας της πανδημίας, αλλά 

τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, στην οικονομία και 
στην κοινωνική ζωή της χώρας.

Στην κοινή διακήρυξη η οποία απεστάλη στον πρωθυπουργό και στους αρμόδιους 
υπουργούς, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 
κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορονοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

– Oι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά 
και τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

– Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές.
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– Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.

– Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

– Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη περιουσία γενικότερα είναι από τους 
κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και θα ήταν 
συνεπώς παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει 
σε αυξήσεις αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι 
μισθώσεις και οι  και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι 
ενοικιαστές-χρήστες των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον.

«Δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε 
περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, αλλά ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα 
μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου 
ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι το πέρας της πανδημίας, αλλά 
τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, στην οικονομία και 
στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας», όπως σημειώνεται στην σχετική 
επιστολή.

Την διακήρυξη υπογράφουν η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων 
(ΠΟΜΙΔΑ), η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), η Γενική 
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η 
Ομοσπονδία  Κτιρίων και Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, η 
Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος (ΟΜΑΣΕ), ο 

) και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ).Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ

κατασκευές

κατασκευαστών
Πανελλήνιος 

Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ
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Media
Με κοινή τους διακήρυξη έξι φορείς της αγοράς και η 
ΓΣΕΕ, ζητούν από την κυβέρνηση να εγκαταλειφθεί 
κάθε σκέψη και διαδικασία προσαύξησης των τιμών

ζώνης, όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι 
μόνο μέχρι το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον 
μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, 

στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας.

Την διακήρυξη υπογράφουν η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων 
(ΠΟΜΙΔΑ), η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), η Γενική 
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η 
Ομοσπονδία  Κτιρίων και Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, η 
Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος (ΟΜΑΣΕ), ο 

) και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ).Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (

Αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπoυργέ, κύριοι Υπουργοί

Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 
κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το Υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορoνοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

* O ι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά 
και τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

κατασκευαστών
Πανελλήνιος 

Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών ( ΣΑΤΕΣΑΤΕ
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* Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές.

* Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.

* Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

* Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Όπως από το πρώτο διάγγελμά σας (11.3) ορθά επισημάνατε κε Πρόεδρε, η οικονομία 
μας δέχεται πλήγμα που ήταν αδύνατον να προβλεφθεί, γι΄αυτό και πρέπει να 
περιοριστούν με κάθε τρόπο οι συνέπειές του, μέσω της στήριξης της κοινωνίας και των 
πληττόμενων κλάδων της οικονομίας μας με τα κατάλληλα μέτρα για κάθε τομέα.

Όμως είναι προφανές ότι και η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη 
περιουσία γενικότερα είναι από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που 
πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και η τύχη τους αφορά όλους μας! Θα ήταν συνεπώς 
παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το ΥΠΟΙΚ να προχωρήσει σε αυξήσεις 
αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι μισθώσεις και οι 

 και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι ενοικιαστές-χρήστες 
των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με σημαντικότατους 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον!

Γι΄αυτό, κε Πρόεδρε, κοι Υπουργοί, και ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί 
το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας 
ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

κατασκευές
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Οι Πρόεδροι

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΜΙΔΑ)

Στράτος Παραδιάς

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΣΕΕ)

Ιωάννης Παναγόπουλος

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜ. ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΒΕΕ) 
Γεώργιος Καββαθάς

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΚΤΙΡΙΩΝ & ΟΙΚΟΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Δημ. Καψιμάλης

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΜΑΣΕ) Άρτεμις 
Μαυράκη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ( ) Γεώργιος Βλάχος

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΑ) Σταύρος Καφούνης

Μοιράσου το άρθρο:

Περισσότερα Εδω

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΣΑΤΕ
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Επαγγελματίες καλούν την κυβέρνηση να εγκαταλείψει το 
σχέδιο αύξησης των τιμών ζώνης των ακινήτων

Κοινή διακήρυξη συνυπέγραψαν έξι φορείς της αγοράς 
και η ΓΣΕΕ, ζητώντας από την κυβέρνηση να 
εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης τουλάχιστον μέχρις 
ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά και στην 
οικονομία της χώρας.

Έξι φορείς της αγοράς, από κοινού με την ΓΣΕΕ, υπέγραψαν διακήρυξη ζητώντας από 
την κυβέρνηση να εγκαταλείψει κάθε διαδικασία προσαύξησης των τιμών ζώνης - όπου 
ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες - όχι μόνο μέχρι το πέρας της πανδημίας, αλλά 
τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, στην οικονομία και 
στην κοινωνική ζωή της χώρας.

Στην κοινή διακήρυξη η οποία απεστάλη στον πρωθυπουργό και στους αρμόδιους 
υπουργούς, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 
κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορονοϊού, έχουν ανατρέψει 
πλήρως την προηγούμενη εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των 
αστικών ακινήτων είναι σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

Oι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά και 
τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές.
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Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.

Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη περιουσία γενικότερα είναι από τους 
κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και θα ήταν 
συνεπώς παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει 
σε αυξήσεις αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι 
μισθώσεις και οι  και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι 
ενοικιαστές-χρήστες των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον.

«Δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε 
περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, αλλά ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα 
μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου 
ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι το πέρας της πανδημίας, αλλά 
τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, στην οικονομία και 
στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας», όπως σημειώνεται στην σχετική 
επιστολή.

Την διακήρυξη υπογράφουν η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων ( 
ΠΟΜΙΔΑ ), η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος ( ΓΣΕΕ ), η Γενική 
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας ( ΓΣΕΒΕΕ ), η 
Ομοσπονδία  Κτιρίων και Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, η 
Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος ( ΟΜΑΣΕ ), ο 

 ) και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών ( ΣΑΤΕ

κατασκευές

κατασκευαστών
Πανελλήνιος 

Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών ( ΣΑΤΕ
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Καμιά αύξηση στις αντικειμενικές αξίες μέχρι τέλους των 
συνεπειών της πανδημίας!

Κοινή Διακήρυξη των φορέων της Αγοράς & της 
Εργασίας Αξιότιμε κύριε Πρωθυπ

o υργέ, κύριοι Υπουργοί

Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες 
προοπτικές της οικονομίας και ειδικότερα του τουρισμού, των βραχυχρόνιων 
μισθώσεων και της Golden Visa για κατοίκους τρίτων χωρών, ευρύτατα προβαλλόμενες 
τότε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να 
δρομολογήσει τότε το Υπουργείο Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης 
αύξησης των τιμών ζώνης των αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορωνοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

• O ι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά 
και τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

• Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές.

• Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί, 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.

• Η

εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι πλέον 
αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της χώρας 
μας.
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• Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Όπως από το πρώτο διάγγελμά σας (11.3) ορθά επισημάνατε κε Πρόεδρε, η οικονομία 
μας δέχεται πλήγμα που ήταν αδύνατον να προβλεφθεί, γι΄αυτό και πρέπει να 
περιοριστούν με κάθε τρόπο οι συνέπειές του, μέσω της στήριξης της κοινωνίας και των 
πληττόμενων κλάδων της οικονομίας μας με τα κατάλληλα μέτρα για κάθε τομέα.

Όμως είναι προφανές ότι και η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη 
περιουσία γενικότερα είναι από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που 
πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και η τύχη τους αφορά όλους μας! Θα ήταν συνεπώς 
παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το ΥΠΟΙΚ να προχωρήσει σε αυξήσεις 
αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι μισθώσεις και οι 

 και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι ενοικιαστές-χρήστες 
των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με σημαντικότατους 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον!

Γι΄αυτό, κε Πρόεδρε, κοι Υπουργοί, και ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί 
το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας 
ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Οι Πρόεδροι

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΜΙΔΑ) Στράτος 
Παραδιάς

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΣΕΕ) Ιωάννης Παναγόπουλος

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜ. ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΒΕΕ) 
Γεώργιος Καββαθάς

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΚΤΙΡΙΩΝ & ΟΙΚΟΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Δημ. Καψιμάλης

κατασκευές

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΜΑΣΕ) Άρτεμις 
Μαυράκη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ( ) Γεώργιος Βλάχος

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΑ) Σταύρος Καφούνης

ΣΑΤΕ
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Να μην αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων ζητούν 
έξι φορείς

Με κοινή τους διακήρυξη έξι φορείς της αγοράς και η 
ΓΣΕΕ, ζητούν από την κυβέρνηση να εγκαταλειφθεί 
κάθε σκέψη και διαδικασία προσαύξησης των τιμών 
ζώνης, όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι 
μόνο μέχρι το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον 
μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά, 

στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας.

Την διακήρυξη υπογράφουν η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων 
(ΠΟΜΙΔΑ), η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), η Γενική 
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η 
Ομοσπονδία  Κτιρίων και Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, η 
Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος (ΟΜΑΣΕ), ο Πανελλήνιος 
Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών ( ) και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ).

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπoυργέ, κύριοι Υπουργοί

Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους οι ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας και 
ειδικότερα του τουρισμού , των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της Golden Visa για 
κατοίκους τρίτων χωρών , ευρύτατα προβαλλόμενες τότε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, αποτελούσαν το επιχείρημα για να δρομολογήσει τότε το Υπουργείο 
Οικονομικών μια διαδικασία περίπου γενικευμένης αύξησης των τιμών ζώνης των 
αστικών (εντός σχεδίου) ακινήτων της χώρας.

Δέκα μήνες μετά όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα πλέον στην 
κοινωνία και την οικονομία μας από την εξάπλωση του κορoνοϊού, και από τις ιδιαίτερα 
δυσοίωνες προβλέψεις για τη διάρκειά του, έχουν ανατρέψει πλήρως την προηγούμενη 
εικόνα, ώστε μόνον μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες των αστικών ακινήτων είναι 
σήμερα επιβεβλημένες, και αυτό για τους εξής πέντε λόγους:

O ι συνεχιζόμενες αναγκαστικές μειώσεις μισθωμάτων απαξιώνουν τα ακίνητα αυτά και 
τα καθιστούν απολύτως ανασφαλή επενδυτικό και αποταμιευτικό προορισμό.

κατασκευαστών

ΣΑΤΕ
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Οι επιπτώσεις στον τουρισμό της χώρας γενικά, και ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις (Airbnb) που έδωσαν δυναμική στην αγορά ακινήτων, είναι κυριολεκτικά 
κατεδαφιστικές

Η ζήτηση ακινήτων με εισαγόμενο χρήμα για επενδυτικούς λόγους έχει εκμηδενιστεί , 
όπως και για απόκτηση Golden Visa, γιατί ουδείς πλέον θέλει ή μπορεί να ταξιδεύει σε 
άλλες χώρες.

Η εγχώρια ζήτηση ακινήτων, και ως εκ τούτου και η οικοδομική δραστηριότητα είναι 
πλέον αναιμικές, λόγω και της γνωστής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας μας.

Τέλος ο ΕΝΦΙΑ, και κυρίως ο συμπληρωματικός του φόρος επί της αστικής και μόνον 
περιουσίας, αλλά και οι βαρύτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδημάτων από ακίνητα 
λειτουργούν δημευτικά στην κατοχή ακίνητης περιουσίας.

Όπως από το πρώτο διάγγελμά σας (11.3) ορθά επισημάνατε κε Πρόεδρε, η οικονομία 
μας δέχεται πλήγμα που ήταν αδύνατον να προβλεφθεί , γι΄αυτό και πρέπει να 
περιοριστούν με κάθε τρόπο οι συνέπειές του, μέσω της στήριξης της κοινωνίας και των 
πληττόμενων κλάδων της οικονομίας μας με τα κατάλληλα μέτρα για κάθε τομέα.

Όμως είναι προφανές ότι και η κτηματαγορά, η οικοδομή και η ιδιωτική ακίνητη 
περιουσία γενικότερα είναι από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας που 
πλήττονται άμεσα και βαρύτατα και η τύχη τους αφορά όλους μας! Θα ήταν συνεπώς 
παράλογο υπό αυτές τις συνθήκες το ΥΠΟΙΚ να προχωρήσει σε αυξήσεις 
αντικειμενικών αξιών από τις οποίες οι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων, οι μισθώσεις και οι 

 και ανακαινίσεις/ αναβαθμίσεις κτιρίων, αλλά και οι ενοικιαστές-χρήστες 
των ακινήτων, μέσω και των τεκμηρίων, θα επιβαρυνθούν με σημαντικότατους 
πρόσθετους φόρους, μεταξύ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ, βασισμένους σε προϋποθέσεις και 
εκτιμήσεις που σήμερα δεν υφίστανται πλέον!

Γι΄αυτό, κε Πρόεδρε, κοι Υπουργοί, και ενώ δεν θα είχαμε αντίρρηση στο να επεκταθεί 
το σύστημα αντικειμενικών αξιών σε περιοχές που σήμερα δεν εφαρμόζεται, σας 
ζητούμε, ως μέτρο στήριξης του τομέα μας, να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη και διαδικασία 
προσαύξησης των τιμών ζώνης όπου ήδη ισχύουν αντικειμενικές αξίες, όχι μόνο μέχρι 
το πέρας της πανδημίας, αλλά τουλάχιστον μέχρις ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση 
στην αγορά, στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή της χώρας και του λαού μας!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

κατασκευές
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